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За Философски факултет
• Най-голямото основно звено на Софийски университет „Св. Климент
Охридски“:
– над 3000 студенти,
– 8 специалности в бакалавърска степен,
– 35 магистърски програми (през учебната 2013/2014 година),
– развита система за следдипломна квалификация и продължаващо
образование.
• Учебният процес на Философски факултет се реализира в два кампуса
(Ректорат, Изток) и четири сгради (Ректорат, бл. 1, бл. 2, бл. 4).
• Повече за дейността на Философски факултет: http://phls.uni-sofia.bg .

Концептуална рамка
• Предлагане на нови форми за обучение в специалностите на Философски
факултет чрез съвременни ИКТ.
• Осигуряване на равноправен и свободен достъп до образователни услуги
чрез технологиите за електронно дистанционно обучение (ЕДО) приоритетно,
за обучаващи се в
– магистърска степен,
– докторска степен,
– продължаващо образование.
• Допълнителна целева група: обучаващи се в бакалавърска степен (смесена
форма на ЕДО).

Междинни резултати за 11 месеца (07.11.2012 – 07.10.2013)
• Интеграционна система за достъп до информация и електронни услуги (http://phls.uni-sofia.bg).
• Платформа за мултимедийно съдържание (видео-репозиториум) (http://phls.uni-sofia.bg/elearning).
• Нова комуникационна система (имейл, мигновени съобщения, аудио и видео връзка за виртуални
срещи, екипен сайт).
• Зала с видео-конферентни възможности („Яйцето“, бл. 4).
• Пътеводител на кандидат-студента.
• Пътеводител на студента.
• Разработени 100 нови електронни учебни курсове, достъпни чрез платформата за ЕДО на СУ.
• Включени в смесена форма на ЕДО 610 студенти (+ !!!).
• Квалификационно обучение за всички служители в администрацията на факултета.
• Проведени 2 методически семинара с академичния състав.
• Разработени методически указания за създаване на електронни курсове.

Резултатите
http://phls.uni-sofia.bg/

http://phls.uni-sofia.bg/elearning

Комуникационна система…
mail.phls.uni-sofia.bg

http://phls.uni-sofia.bg/article/details/12

Резултатите
https://www.facebook.com/elearningphls

https://twitter.com/elearningphls

Методически
семинари

Повишаване на
квалификацията

В социалните
мрежи

Резултатите
Активно използване на платформата за
ЕДО на СУ (http://elearn.uni-sofia.bg/).

 Налични 156 е-курса, от които 100 нови (разработени по проекта).
 Регистрирани чрез попълнена анкетна карта 610 студенти, но получаването
на карти, както и обучението продължава.
 Поддържа се електронен регистър на използващите е-платформата, в който
се отчитат повече участващи студенти.

Предстои
• Разработване на нови 40 е-курса.
• Заснемане на видео-визитки за представяне на специалностите и програмите във
факултета.
• Заснемане на видео-визитки за представяне на отделните учебни дисциплини и
преподаватели, както и на провеждани занятия.
• Пускане в експлоатация на видео-репозиториума с учебно видео-съдържание.
• Достъп до платформата за ЕДО, системата за студентската информация (СУСИ) и видеорепозиториума с единен потребителски вход.
• Подготовка за акредитиране на 4 магистърски програми за ЕДО.
• Провеждане на методически семинар с академичния състав.
• Активно използване на интегрираната платформа за ЕДО в обучението на студенти,
докторанти и специализанти.

Препятствия
• Затруднено прилагане на част от изискванията към изпълнителите по Схема BG051PO0014.3.04. Например:
– анкетната карти за участници в проекта (обучаващи се в ЕДО студенти, академичен
състав, административен състав) не е съобразена със спецификата на целевите групи;
– отчитането на резултатите за включените в ЕДО е на база анкетната карта, а не на
електронните регистри от платформата за ЕДО (съдържащи по-достоверна информация);
– ненадеждна инфраструктура (например свързаност с високоскоростен интернет).
• Неприложимост на част от изискванията за акредитиране на програми за ЕДО.
• Двусмислено регламентиране на ЕДО като форма във висшето образование, оказващо
влияние върху:
– вътрешно-университетската политика и установяването на правила относно участниците
в многопластовия процес ЕДО – студенти, преподаватели, администрация;
– финансовото и технологичното осигуряване на реален процес на ЕДО.

Общо за проекта
BG051РО001-4.3.04-002
Усъвършенстване и развитие на вътрешната система за
електронна форма на дистанционно обучение във
Философски факултет на Софийския университет
„Св. Климент Охридски“
Безвъзмездна финансова помощ в размер 749 527,86 лв.
Продължителност: 20 месеца (05.11.2012 – 05.07.2014).
Връчване на договора: 07.11.2012.
Начало на изпълнение: 07.11.2012.

BG051РО001-4.3.04-002

Ключови дейности

(1)

• Оборудване на зала за видео-конференции и
провеждане на електронно дистанционно обучение (ЕДО).
• Разработване на електронно учебно съдържание.
• Изграждане на уеб базиран репозиториум с електронно учебно съдържание.
• Изграждане на видео-архив „Споделено знание“.
• Инициативи за методическо осигуряване на учебния процес, включително
провеждане на работни семинари с преподавателските екипи за
алтернативните методи при създаването на съдържание и прилагането на
технологиите на ЕДО.

BG051РО001-4.3.04-002

Ключови дейности

(2)

• Обучение на административния персонал
на Философски факултет за поддържане на услуги за ЕДО.
• Разработване на административни електронни услуги за студентите.
• Разработване на гъвкави учебни пътеки за студентите.
• Разработване на инструктивни материали за студентите и преподавателите в
ЕДО относно изисквания, права и задължения, процедури, времеви график на
събитията.
• Обучение на студенти в ЕДО.
• Популяризиране на постиженията по проекта.

BG051РО001-4.3.04-002

Очаквани резултати
•
•
•
•
•
•

(1)

Брой разработени програми за ЕДО в магистърска степен: 4.
Брой разработени програми за ЕДО в продължаващо образование: 4.
Брой студенти, завършили успешно модул в ЕДО: 1400.
Брой разработени нови курсове с електронно учебно съдържание: 140.
Брой видео-записи на учебни занятия: 10.
Брой технологично, информационно и административно осигурени услуги: 5.
От тях брой разработени електронни услуги за студенти: 3.
• Брой разработени гъвкави пътеки за студенти, съобразени с образователните
им потребности: 5.

BG051РО001-4.3.04-002

Очаквани резултати
•
•
•
•
•

Брой проведени методически семинари: 3.
Технологична лаборатория с видео-конферентни възможности: 1.
Виртуална лекционна зала: 1.
Репозиториум с е-съдържание (включително мултимедийно): 1.
Периодичен електронен бюлетин: 1.

(2)
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Успешна учебна година 
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